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کمدی
هایبهیادماندنی
اجارهنشینها

«اجارهنشینها» کــه
در ســال 13۶5
توسط داریــوش
مهرجویی ساخته
شد سالهاست که
در نظرسنجیهای
مختلف جــزو
بهترینهای کمدی
است.
سینمای ایــران بوده
این فیلم داستان
ساختمانی است
«عباس آقا
که وارثی ندارد و
سوپرگوشت» ،مباشر
ساختمان و به نوعی جای
صاحبخانه را
گرفته است .عباس آقا
فکری به حال تعمیر
ساختمان نمیکند
و مستاجران هم
از طبقات مختلف
فرهنگی و
اجتماعی هستند .بــازی
درخشان عــزتا...
انتظامی ،حمیده
خیرآبادی ،حسین
سرشار و اکبر عبدی
در این فیلم
به یادماندنی است.

گپ

«رضا ناجی»

شیمی درمانی می کند

ضیغمی« -رضا ناجی»
بازیگر سینما ،تئاتر و
مراحل پایانی
تلویزیون این روزها
شیمیدرمانی خـ
ـود را انجام مــی
وضعیت
دهــد.وی دربــاره
جسمانی خود به
خبرنگار ما گفت :االن
و البته
اندکی بهتر شده ام
شیمی درمانی ام ادامه
دارد و مرحله یازدهم
و مرحله
آن را می گذرانم
دوازدهم آن باقی مانده
است«.ناجی» ادامه
اسکن به
داد :اگر سی تی
خوبی جواب دهد کام ً
ال
خوب میشوم در
یا  4جلسه
غیر این صورت 3
دیگر تمدید خواهد
شد.برنده خرس
برلین
نقره ای در جشنواره
اظهارکرد 15 :سال پیش
مشکلی در روده
بزرگم داشتم که
جراحی شدم و پزشکان
تشخیص دادند چیزی
نیست
و
ادامه دهم
به
زندگی ام
اما بیماری دوباره
سراغم آمد و این دفعه
عمل شوم و
دکترم گفت باید
شیمی درمانی انجام
شود تا بیماری به
برود.این بازیگر که
طور کلی از بین
متولد
5
دی
 13۲1و اصالت ًا
فیلم هایی
اهل تبریز است ،در
همچون پا تو کفش من
نکن ،نهنگ عنبر
انتظار،
یک و ، ۲سالهای
مردی شبیه گرگ،
نقش نگار ،ترنج در
شیرین،
ترنج ،من و زیبا ،کمی
بسی فرهاد ،مامان
بهروز منو زد ،نیمه
پیاده ،آواز
پنهان ماه ،پاییز ،پای
گنجشکها ،باد در
علفزار میپیچد ،بید
مجنون ،پرنده باز
کوچک ،باران ،تولد یک
پروانه
و
بچه
های آسمان
است .ناجی
نقش آفرینی کرده
همچنین بازی در
سریال هایی همچون
صخره ،بیدار باش و
از یاد رفته ،موج و
دیواربه دیوار را در
کارنامه هنری اش دارد.

مهمان مامان

«گالب آدینه» یا
همان «مامان عفت»
در «مهمان مامان»
مادری ایرانی است
که باید به بهترین و
بینقصترین شکل
ممکن از مهمان
هایش که زوج جوانی
هستند پذیرایی کند.
«مهمان مامان» از
فیلمهای درخشان
«داریوش مهرجویی»
اســت که در ســال
 13۸3ساخته شـ
ـد .ایــن فیلم برنده
سیمرغ بلورین
بهترین فیلم شد.

تازه های سیما

تصویربرداری
سریال «خانه امن» از
سر گرفته شد
تـ

صــویــربــرداری ســریـ
ـال «خــانــه ام ــن»
از ســر گرفته شد.
«ابوالفضل صفری»
تهیهکنندگی این
سریال را بر عهده
دارد .تصویربرداری
این سریال بعد از
وقفهای که با شیوع
کرونا در رونــد کـ
ـار تصویربرداری
ایجاد شــد ،با رعایت
پروتکلهای بهداشتی
و حضور پزشک
در سر صحنه در
اطراف ساوه انجام
می شود و تاکنون
5۰
تصویربرداری آن از مرز
درصد عبور کرده
است .حمیدرضا
پگاه ،سیما تیرانداز،
سامان صفاری و امین
زندگانی از جمله
که
بازیگرانی هستند
پیشتر مقابل دوربین
احمد
معظمی
رفتهاند«.خانه
امــن» در چند مــاه
گذشته در شهر
های مختلف کشور
تصویربرداری شده
است .این سریال به
و
تهدیدات داعش
چگونگی طراحی
کشورهای غربی و
کمکهای مالی
منطقهای به این گروه
تروریستی میپردازد.
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دایره زنگی

«دایره زنگی» اولین
ساخته بلند سینمایی
«پریسا بختآور» و
فیلمنامه آن را
همسرش «اصغر فرهادی»
نوشته است .دایره
زنگی یک فیلم
اجتماعی است که حرف
های خود را در قالب
انتخاب آدمهــا از
تیپهای مختلف با
چاشنی طنز میزند.
این فیلم کمدی در
سال  13۸۶ساخته
آن
شد و ستارههای
سالهای سینما به
خوبی آن چه را که
فرهادی و بختآور
میخواستند به
مخاطب نشان دادند.

تولد ماه

رضا شفیعی جم

این
بازیگر نقش های طنز
متولد  9تیر 135۰
در تهران
است« .رضا شفیعی
جم» که با بازی در
مجموعه
«ساعت خوش» به
کارگردانی «مهران
مــدیــری» به
شهرت رسید ،به
سرعت پله های
پیشرفت
را طی کرد .هیچ
کس نمی تواند منکر
خالقیت
او در تیپ سازی و
خلق تکیه کالم شود
و حتی خیلی
ها او را به عنوان
یک کمدین مولف
مــی
شناسند .او همیشه بــه
دنــبــال خالقیت و
نوآوری
در
کارش بوده و هست
و بازی خوبش در
سریال
«میانبر» اخیر ًا روانه آنتن
شد .جالب است
بدانید آیتم
«کارآگاه درک» در
«ساعت خوش» را
خودش
نوشته و حتی گفته
می شود آن بارانی
معروف
متعلق به پــدرش بــود.
ارتفاع پست ،زن
بدلی،
قلقلک ،چارچنگولی،
زندگی شیرین ،یک
جیب پر
پول ،دزدان خیابان
جردن ،دم سرخها و
وای آمپول از جمله
فیلم
هایی
است
که شفیعی
جم در آن ها به
نقش ها جان بخشید.

روزنامه

سیاسی ،اقتصادی،

فرهنگی ،اجتماعی

خراسان شمالی

ضیغمی -در
روزهایی که «کرونا
ویروس» در جهان
پروتکل های
شیوع پیدا کرده
بهداشتی آغاز کرده
بسیاری از مشاغل کار
اند اما خانوادهها
افراد پرسیده
خود را با رعایت
بیش از هر زمانی با
شود که در خانه به
یکدیگر وقت می
چه کاری مشغول
سینماها هم
گذرانند .اگر از اکثر
هستند فیلم دیدن از
بعد از مدت ها از
پاسخهای مشابه
اول تیر دوباره با
اخیر فیلم
بیشتر آنهاست.
رعایت پروتکل های
های کمدی سهم
بهداشتی بازگشایی
بیشتری از فروش در
شد .در چند سال
فیلمهای کمدی به
سینماها را به خود
یادماندنی ایرانی
اختصاص داده اند .در
را مرور می کنیم؛
میتوان با
این مطلب برخی
فیلمهایی که سال
دیدن آنها لحظات
ها از ساخت آنها
خوشی را تجربه کرد.
گذشته اما هنوز

۳

لیلی با من است

در فیلم «لیلی بــا
مــن اس ــت»« ،ص ـ
ـادق مشکینی» که
«پرویز پرستویی»
نقش آن را بازی می
کند با وجود ترس
باالیی که از جنگ
دارد و برای گرفتن
وام به جبهه رفته
است ،هر چه می
خواهد از خط مقدم
دورتر شود به آن
نزدیکتر میشود.
«کمال تبریزی» در
سال  13۷3این
فیلم را ساخت تا با
آن چه که پیش از
این شوخی نشده
بود صحنههای
طنز جذابی را خلق
کند .فیلم در آن زمان
برنده سیمرغ بلورین
بهترین فیلم نامه شد.

تازه های شبکه

نمایش خانگی

همایون اسعدیان سریال
کمدی میسازد

ضیغمی-
همایون اسعدیان
قرار است سریال
کمدی بــسـ
ـازد .نــگــارش ایــن
ســریــال برعهده
بابک
کایدان است که پیش
از این سریال های
«مانکن» و «دل» را برای
شبکه نمایش خانگی
به
نگارش درآورده بــود.
همچنین اسعدیان
کارگردانی این سریال را
برعهده دارد که اولین
تجربه
کارگردانی اش در
شبکه نمایش خانگی
است .آخرین سریال
اسعدیان برای تلویزیون
«لحظه
گرگ
و
میش» بود و
راه بی پایان ،بچه
هــای
خیابان و غــول چــراغ
جــادو هم از دیگر
سریال
های تلویزیونی اوسـ
ـت.
ایرج
محمدی
نیز تهیه
کنندگی سریال
اسعدیان را در شبکه
نمایش
خانگی برعهده دارد
که پیش از این تهیه
کنندگی
سریال
مانکن
را برعهده داشت.

تکریم و معارفه
دادستان بجنورد

سنپطرزبورگ

بــرادران «قاسمخانی»
که در عالم طنز
شهره هستند در
سال  13۸۸فیلم
نامهای به نام «سن
پطرزبورگ» نوشتند و
«محسن تنابنده» و
«پیمان قاسمخانی»
بازیگران نقشهای
اصلی آن بودند .دو
دزد خردهپا که به
صورت اتفاقی نقشه
گنج تزار روسیه به
دستشان میرسد
قالب نقش
مجبور میشوند در
های مختلف بروند تا
خودشان را به گنج نزدیک
کنند .تقابل
میان یک خالفکار به
اصطالح باالشهری با
یک خالفکار پایین
شهری ،موقعیتهای
بامزه
ای
را
خلق
میکند که ریشه در
خاستگاه طبقاتی و
دارد .سن
تفاوت نگرش آنها
پطرزبورگ اثــری از «بهروز
افخمی» است که
آثاری همچون
شوکران
و
گاوخونی را در
پرونده خود دارد.

سینما و
تلویزیون

صفحه 2

راهنمای اکران

« 87متر»

دوباره جان گرفت

ضیغمی -ســریــال
« ۸۷مــتــر» بــعــد
از یــک وقــفــه در
تصویربرداری دوباره
جلوی دوربین رفت.
«کیانوش عــیــاری»
تهیه کننده و کـ
ـارگــردان مجموعه
تلویزیونی ۸۷
متر در گفت و گو با
خبرنگار ما خبر از ادامه
فیلم برداری
سریالش داد و افزود :پس
از ۷۰روز تعطیلی
ناشی از شیوع
بیماری کرونا ،دوبــاره
فیلم بــرداری این
سریال آغاز شده است.
وی اضافه کرد:
با رعایت پروتکل
های
بهداشتی،
فیلم
برداری را مجدد ً
ا آغاز کرده ایم و
امیدوارم طبق برنامه
جلو برویم.
وی ادامــه داد :به
تازگی
علی
انصاریان بازیکن سابق
فوتبال در این
سریال بازی کرد و
مرتضی علی آبادی و
مانی صدیقی در
نقش فرزندان زنده
یاد
حسین
محب
اهری جلوی
دوربین رفته اند.
گفتنی اســت ،علی
دهــکــردی ،مــهـ
ـران رجــبــی ،فریبا
کامران ،زندهیاد
حسین محب اهری،
شهین تسلیمی،
دیبا زاهــدی ،سونیا
سنجری ،حسین
سلیمانی ،فریده
سپاه منصور،
محمد بحرانی و سعید
پیردوست
از
جمله
بازیگران این
سریال هستند۸۷« .
متر» داستان زندگی
علیرضا پوردورانی
به همراه همسر،
دو دختر و پسرش
را روایت می کند
که خانه ای را از
یک فروشنده به نام
فرج ناصری
خریداری می کنند اما در
روز اسباب کشی
متوجه می شوند
خانه به فرد دیگری به
نام محسن خلیلی
فروخته شده است.
محسن به همراه
پسر ،همسر و دو
دخترش صبح زودتر
از پوردورانی ها
به خانه رسیده و
وسایل شان را
در
خانه
گذاشته اند اما
با رسیدن خانواده
پوردورانی،
ماجرای کالهبرداری
مشخص می شود.
مجموعه تلویزیونی
« ۸۷متر» کاری از
گروه
فیلم
و
سریال
شبکه یک سیماست
که در 4۰قسمت
 45دقیقه ای در
حال تولید است.
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هشدار به شیروانی ها
رعايت نکردن فاصله اجتماعی و بی توجهی به توصيههای خودمراقبتی میتواند موج دوم
شيوع ويروس کرونا را در شهرستان شیروان با شدتی بيشتر و مرگبارتر از ماه های گذشته
رقم بزند .سرپرست شبکه بهداشت و درمان شیروان با بیان این مطلب اظهارکرد45 :
درصد مبتالیان به کرونا در شهرستان شیروان را مردان و  55درصد ...
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محدودیت های جدید کرونایی
در استان اعمال می شود
2
اخبار

بهمنیار

شهردار بجنورد در دیدار سردبیر روزنامه های استانی «خراسان» خبر داد:

غلتکآسفالتمتوقف
پشت دیوار  ۳واحد مسکونی
صفحه ۲

ساعتی در دورهمی
«ال اس دی» بازها

«سفر» مرگ

بیخیالیهایکرونایی
دردوشنبه بازار
یک هفته از بازگشایی دوشنبه و پنج شنبه بازار بجنورد می گذرد ،با این که مردم
باید به بی توجهی به کرونا خاتمه دهند و برای مراجعه به این مکان که محل
توزیع و عرضه میوه و تره بار است و تجمع باالیی نیز دارد ،ماسک بزنند اما نه تنها
بسیاری از آن ها بلکه تعداد زیادی از فروشندگان دوشنبه بازار هم روز گذشته
دستورالعمل های بهداشتی را رعایت نمی کردند و با خیالی آسوده مانند گذشته
کاسبی می کردند...
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تقدیرازکارآفرینجوان ومدافعانسالمت
نشان خدمت امام هشتم بر سینه بسیجیان
2
صفحه ۴

مطالبه شهری چند ساله گرمه ای ها
2

